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Ny regering - men hvad med dyrene?
Så fik vi en ny regering, og allerede efter
nogle måneder er der sket
bemærkelsesværdige ting for dyrene. Det er
blevet besluttet at flytte alt om dyr fra
Justitsministeriet til Fødevareministeriet. Det
er der sådan set megen logik i. For mens
Dyrevelfærdskontoret (Dyreværnsloven,
Loven om Dyreforsøg mm.) tilhørte
Justitsministeren, så tilhørte alt om
dyrlægekontrol af besætninger og
dyretransporter Fødevareministeren.
Nu er det hele som sagt samlet under den nye
fødevareminister Mette Gjerskov.
Selv om meget tyder på, at Mette Gjerskov
har et stort hjerte for dyrene og også i sit
tidligere virke har beskæftiget sig en hel del
med sager om dyr, så er det spørgsmålet om
den nye sammensætning af Folketinget vil
gavne vores sag. Tidligere var et flertal af
dyrevenlige partier (S, DF, SF, EL) i
opposition og kunne sammen stille krav over
for en temmelig ligeglad regering. Nu skal
Regeringen tage ansvar – bl.a. for krisen og
dansk økonomi – og så vil det måske komme
til at knibe med forståelsen for, at dyrene skal
have bedre forhold – også selv om det koster!

Dyrenes Venner vælger at tro på
Fødevareministeren, som på et nyligt afholdt
et møde med dyrevennerne udtrykte forståelse
for vores krav og som noget meget positivt
lovede at udnytte Danmarks formandskab for
EU til gavn for dyrene. Bl.a. lovede hun at
sætte kravet om maksimal transporttid for
slagtedyr på 8 timer på den europæiske
dagsorden.

Forbuddet er trådt i kraft.
Nu gælder det. Det forbud som dyrevenner
har kæmpet for så længe. Allerede i 70’erne
blev der talt meget om burhøns og hvilken
forfærdelig måde, vi mennesker behandlede
dem på. Aktive dyrevenner kæmpede en brav
kamp gennem mange år, og nu er der så
endelig sket en forbedring. De traditionelle
golde bure er pr. 1. januar 2012 ulovlige i EU
– fremover skal hønsene have lidt mere plads,
en siddepind med mere.
Forbuddet blev vedtaget for 12 år siden, og
æg-producenterne har således haft ganske god
tid til at forberede sig på at få omlagt til de
nye berigede bure. Desværre er det ikke alle
EU-medlemslande, der har gjort dette, og nu
forsøger man fra flere sider at svække
forbuddet med yderligere overgangsordninger
for handel med æg fra de nu ulovlige bure.
Det virker grotesk, men ikke desto mindre
udsendte EU-kommissionen 26. januar 2012
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en pressemeddelelse, hvori direktivet
indskærpes overfor 13 medlemslande.
Du kan læse mere om dette på
www.dyrenesvenner.dk . Her kan du også
stadig med et klik hjælpe med at fastholde
forbuddet. Tak for din støtte til kampagnen Dyrenes Venner bliver ved med at kæmpe for
at få alle høns ud af burene.

Udsat
Miljøminister Ida Auken modtager rigtig
mange af foreningens postkort. På disse
opfordres Ministeren til at forbyde
udsætningen af de såkaldte ’skydedyr’, dvs.
dyr, der er opdrættet og sat ud i naturen med
det eneste formål at blive skudt på og nedlagt
af jægere. Det drejer sig om mere end
1 million fasaner, ænder og agerhøns, der
hvert år sættes ud i den danske natur, for at
jægerne kan have noget at skyde efter. Det
Dyreetiske Råd har anbefalet et forbud, og det
kan du også gøre ved at sende postkort til
Ministeren. Der kan bestilles gratis kort på
www.dyrenesvenner.dk
Ida Auken har svaret Dyrenes Venner, at hun
er glad for en bred dialog med forskellige
organisationer, men hun lover ikke noget.
Hun afslutter med følgende lidt humoristisk
bemærkning: For god ordens skyld kan jeg
oplyse, at jeg ikke besvarer de enkelte
postkort.

For at blive hørt, har vi brug for din hjælp til
at sprede budskaberne f.eks. via
underskriftindsamlinger, links på internettet,
protestkort mm. Vi har også altid brug for
friske mennesker til at hjælpe os med
praktiske ting i forbindelse med vores
arrangementer. Har du tid og lyst til at hjælpe
os ved en af nedenstående arrangementer, så
send en mail til: astafranz@gmail.com eller
ring på tlf: 70 27 37 17
Foreløbig Aktivitetskalender :
Debat om hvaler på Christiansborg
(mere info kommer på w.dyrenesvenner.dk)
Torsdag 8.3.12 kl. 11
Kæledyrsmesse i Fredericia:
Lørdag 31.3.12
Søndag 1.4.12
Ægge-kampagne på Gl. Torv i København
Mandag 2.4.12 kl. 16.00
Forsøgsdyrenes Dag på Syddansk
Universitet
(mere info kommer på
www.dyrenesvenner.dk)
Tirsdag 24.4.12
Stand på Vesterbro Torv – København
Lørdag 2.6.12

Aktiviteter
Der findes mange måder at være en aktiv
dyreven: Nogle mennesker fodrer fuglene
hver dag i frostperioden, andre engagerer sig
på internater og med formidling af familiedyr.
I Dyrenes Venner er vi kampagne- og lobbyorienterede, og vi informerer bl.a. forbrugere,
politikere og andre beslutningstagere om
dyrevelfærd, og om hvordan denne kan
forbedres. Vi søger indflydelse på
lovgivningen i Danmark og EU, fordi vi er
overbeviste om, at det i sidste ende er
lovgivning, der skal til for at hjælpe både
familedyr, vilde dyr og landbrugsdyr.

Følg med Dyrenes Venner på:
www.dyrenesvenner.dk og
www.facebook.com/Dyrenesvenner

Fuglefoder: Når det er frostvejr, har fuglene
brug for fedtstof: Smelt en stor klat fedtstof
f.eks. margarine, hæld havregryn i, og lad
grynene suge fedtstoffet. Spred grynene på
foderbrættet og hjælp fuglene med at komme
gennem vinteren

2	
  
	
  

Konference om landbrugsdyr
Dyrenes Venners konference om
landbrugsdyr i auditoriet på den gamle
landbohøjskole samlede ca. 60 mennesker,
som oplevede en spændende dag. Der var
indlæg fra Dyrenes Beskyttelse, Landbrug og
Fødevarer, Forbrugerrådet, Økologien og fra
Dyrenes Venner, og tidligt blev man klar
over, at diskussionen primært ville dreje sig
om forholdene for de danske svin.
At det blev svinene, som kom i fokus er ikke
svært at forstå, for denne dyregruppe er
måske den mest belastede inden for
landbrugserhvervet, også fordi det drejer sig
om så mange dyr: 1 million søer og 25
millioner slagtesvin. Specielt har søerne det
meget skidt. Mens slagtesvinene kun lever 5 6 måneder inden slagtning, så skal en so leve
2- 3 år, under meget ringe vilkår. Tænk at
danske landbrugsdyr kan have det så usselt, at
det er en fordel at have et kort liv! Soen er
fikseret en stor del af livet – holdt fast mellem
metalbøjler, så dyret dårligt kan rejse sig. Og
så skal hun fungere som fødemaskine: På ét år
føder soen ca. 30 pattegrise, selv om hun slet
ikke har patter til dem alle. Det kan synes
abnormt, og alligevel har ”Landbrug og
Fødevarer” en målsætning om at komme om
på 35 pattegrise om året.
Men også slagtegrisene lider. Et EU-direktiv
kræver godt nok ”tilstrækkeligt halm” i
cementstierne, men dette tolker de fleste
danske landmænd som 2-3 halmstrå eller slet
ingen halm, til trods for at det er
dokumenteret at halm i stierne er alt
afgørende for svinenes velfærd og trivsel. De
er mindre aggressive over for hinanden, og
der er langt mindre halebid hos besætninger
med halmstrøelse.
”Landbrug og Fødevarer” er godt klar over
problemerne, men de mener ikke, at Danmark
kan være konkurrencedygtig, hvis ikke der i
hele EU indføres krav om mere velfærd for
svinene. De mener, at det skal være frivilligt
for landmændene at yde dyrene bedre forhold

– f.eks. at slippe de farende og diegivende
søer ud af metalbøjlerne.
Dyrenes Venner tror ikke på frivillige
ordninger, når det er pengene, som
bestemmer. Der skal lovgives om
mindstekrav, før der sker noget. Vi mener
også, at Danmark har særlige forpligtigelser
med at tage velfærdsinitiativer inden for EU.
Vi er Verdens største svineeksportør med alt
den know how, som her af følger. Vi skal gå
forrest i EU og vise vejen til mere velfærd for
de danske svin – også selv om det koster i den
første fase.
Det var befriende at se, hvordan de
økologiske svin hos Jesper Adler i Nykøbing
Sjælland tullede omkring ude i den fri natur.
Det kræver naturligvis mere arbejde af
landmanden, men det kan lade sig gøre, og
glæden ved at se, at dyrene trives og nyder det
frie liv, kan slet ikke gøres op i penge.
Dagen sluttede af med en paneldiskussion og
spørgelysten blandt tilhørerne var så stor, at
dirigenten til sidst brutalt måtte afslutte
seancen.

8hours
Det danske medlem af Europaparlamentet
Dan Jørgensen er en af initiativtagerne til den
store europæiske 8hours kampagne, der har et
mål om at få forbudt de lange transporter af
levende dyr og i stedet indføre en maksimal
transporttid på 8 timer. Kampagnen, som
Dyrenes Venner støtter, har nu samlet mere
end 1 million underskrifter, og over 200
Europaparlamentsmedlemmer har
underskrevet en deklaration med dette mål. Vi
håber, Dan Jørgensens initiativ vil føre til
målet, og takker alle for at støtte kampagnen.
Du kan stadig nå at underskrive på
www.8hours.eu .
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DOSO: Nu 20 danske foreninger
Sammenslutningen af dyreværnsforeninger,
DOSO har vokseværk. Nu har 20 foreninger
tilsluttet sig samarbejdet, og det går rigtig
godt. Først og fremmet har DOSO fået
gennemslagskraft og er nu kendt af de fleste –
både i Danmark og internationalt. Det
betyder, at vi altid bliver hørt, når rapporter,
lovudkast, indstillinger mv. kommer i
høringsfase og udsendes fra Justitsministeriet,
Fødevareministeriet eller Miljøministeriet.
Det betyder også, at DOSO er repræsenteret i
samtlige råd, komiteer, arbejdsgrupper og
andre fora, der har med dyrebeskyttelse at
gøre. Men sidst og ikke mindst betyder det, at
danske dyrevenner kan mødes og diskutere
presserende spørgsmål og så hjælpe hinanden
med at få problemerne løst.
I dag tæller DOSO samlet mere end 130.000
medlemmer og støttemedlemmer – et tal som
vækker opsigt hos landets beslutningstagere,
og ikke mindst politikerne på Christiansborg.
Dyrenes Venners formand er også formand
for DOSO, hvor næstformand er Sanne
Rosbøg fra Dyreværnet, og kasserer er
Mogens Wilbert fra Kattens Værn.
Læs mere om DOSO på www.doso.dk

Gør det let for dig selv, når kontingent
skal betales
Dyrenes Venner har ca. 1.000 medlemmer.
Mange af disse er fantastisk trofaste og har
været med lige siden, foreningen blev startet i
1998. Vi kunne godt få flere medlemmer, men
erfaringer viser, at hvis man er alt for
aggressiv i sine metoder for at hverve nye
medlemmer – f.eks. gennem telefonhvervning
eller via præmiering – så får man mange
”utro” medlemmer, som ved næste
opkrævning af kontingent falder fra. Det er
derfor både dyrt og administrativt besværligt.
Alligevel giver årets opkrævning af
kontingent os en del besvær, for selv de
bedste og mest trofaste medlemmer får ikke
altid betalt til tiden. Man ringer og spørger de

nærmeste i familien, som man ved ikke kunne
drømme om at melde sig ud. Og svarene er
altid det samme: ”Gud! – jeg troede, at jeg
havde betalt for længe siden” eller ”Det kan
jeg sørme ikke forstå – så må
indbetalingskortet være forsvundet eller også
har jeg aldrig fået noget”.
Hvis man vil gøre det let både for sig selv og
os, skal man tilmelde sig PBS med automatisk
betaling. Og det er bare så nemt:
Udfyld den vedlagte formular fra BSbetalingsservice med navn, adresse, CPR/nr.
og dit pengeinstitut. Husk også at oplyse dit
reg.nr. og kontonummer.
Her kan du også indføre eventuelle ekstra
bidrag til foreningens arbejde for dyrene.
Alle bidrag kan fratrækkes på selvangivelsen,
da reglen om at de første 500 kr. ikke kan
fratrækkes, er ophævet.
Send den udfyldte formular til:
Dyrenes Venner
Rørholmsvej 5
2970 Hørsholm

Generalforsamling
Dyrenes Venner afholder den årlige
generalforsamling
Søndag d. 22.4.2012 kl. 16.00 på Dyrenes
Venners adresse: Rørholmsvej 5, Høsterkøb,
2970 Hørsholm
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning fra formanden.
3. Regnskab forelægges. Regnskabet
godkendes af generalforsamlingen.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og
revisor.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.

Redaktion
Bibi og Peter Mollerup
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